
9.00–9.45 Registracija

9.45–10.00 Sveikinimai

10.00–10.25 Dr. LAIMA BUCEVIČIŪTĖ (Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka)
  Lietuvos valstybingumo vizijos tyrimų galimybės: rankraštiniai  
  dokumentai Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekoje

10.25–10.50 MINDAUGAS BALKUS (Kauno apskrities viešoji biblioteka)
  Kauno apskrities viešoji biblioteka – Nepriklausomos Lietuvos  
  (1918–1940 m.) atminimo skleidėja

10.50–11.15 GRETA RATKUTĖ (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės- 
  Bitės viešoji biblioteka)
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje  
  bibliotekoje saugomų dokumentų įprasminimas minint  
  Lietuvos valstybės šimtmetį

11.15–11.40 SONATA ŠULCĖ (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka)
  Tarpukario Lietuvos kultūrinis laukas

11.40–11.55 MANTAS BUTRIMAVIČIUS (UAB „Hnit-Baltic“)
  Užmirštosios bibliotekų vertybės: kaip geografija padeda  
  jas prikelti naujam gyvenimui?

11.55–13.00 Pietų pertrauka

13.00–13.25 AISTĖ PUPININKAITĖ  
  (Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos biblioteka)
  Kauno miesto biblioteka – ir edukacijos erdvė kuriantis bibliotekai

13.25–13.50 SIGITA VAITKAITYTĖ  
  (Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka)
  Sportas kaip priemonė siekiant Lietuvos politikos tikslų

13.50–14.15 JUSTINA JUCIŪTĖ, EDITA SĖDAITYTĖ  
  (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka)
  Edukacinis stalo žaidimas „Pasižvalgymai po Vilnių“

14.15–14.45 Prof. dr. RIMVYDAS LAUŽIKAS  
  (Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas)
  Paveldo komunikacija Lietuvoje: didieji naratyvai ir mažieji  
  pasakojimai

14.45–15.15 Kavos pertrauka

15.15  Ekskursija po Biblioteką arba parodos, skirtos Reformacijos  
  500 metų jubiliejui, apžvalga

2018-ais metais minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, bus or-
ganizuojama daugybė įvairių renginių, kuriuose bus prisiminti šios valstybės 
tėvai – Vasario 16-osios akto signatarai, jų veikla, pats atrastasis nepriklausomy-
bę skelbiantis dokumentas, kiti svarbūs žmonės ir įvykiai. Tačiau modernią Lie- 
tuvą kūrė ne tik signatarai, bet ir daugybė kitų šiandieninei visuomenei mažiau 
žinomų žmonių ir įvykių. Artėjant atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio minė-
jimui, derėtų prisiminti ir tuos, kurie augino Akto signatarus, buvo šalia, juos 
rėmė bei padėjo, tęsė jų pradėtus darbus ar jiems priešinosi, diskutavo, ieškojo 
kitų kelių. Reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į epochinius, bet ir į vietinius įvykius, 
kurie taip pat padėjo kurtis Lietuvai tokiai, kokią ją matė ir ateities kartoms jos 
palikimą perdavė Sibiro tremtiniai, partizanai, išeiviai, o galiausiai ir tie, kurie 
išgyveno okupaciją. Prisiminti šiuos dalykus ir juos padaryti aktualius pirmiau-
sia sau patiems yra kviečiami visi šalies piliečiai, kurie, ieškodami naujų žinių 
ar norėdami atgaivinti bei pagilinti jau turimas, ateis į Lietuvos bibliotekas. Jų 
darbuotojams, ypač jauniesiems, tai bus ir iššūkis, ir galimybė.

Šio, pirmojo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vyk-
siančio mokslinio-praktinio seminaro tikslas – aptarti, kaip galėtume prasmin-
gai paminėti Valstybės šimtmečio jubiliejų ir kartu suteikti jauniesiems bibliote-
kininkams galimybę įgyti patirties rengti pranešimus, pristatyti savo idėjas ir 
apie jas diskutuoti.
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